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ANTIGO ORGANOGRAMA SESA ANTIGO ORGANOGRAMA SESA 



ANTIGA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA AF 

ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO CBAF, 

ANTIGA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA AF - SESA

RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO, 
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA 

CURVA A PARA OS HOSPITAIS DA REDE SESA

RESPONSÁVEL POR COORDENAR A FORMULAÇÃO DA POLÍTICA 
ESTADUAL DE AF, E PELA SELEÇÃO, PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO, 

ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO CBAF, 
AFS, CESAF E CEAF

RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO E COMPRA DOS 
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PROCESSOS 

JUDICIAS



NOVA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO AF 

SE
SA

/C
E

SECRETARIA 
EXECUTIVA

ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRA - SEAFI

COORDENADORIA DE 
SUPRIMENTOS 

COORDENADORIA 
ADMINISTRATIVA 

SECRETARIA 
EXECUTIVA DE 

POLÍTICAS DE SAÚDE 
- SEPOS

COORDENADORIA DE 
POLÍTICAS DE 

FARMACÊUTICA 

NOVA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO AF - SESA

COORDENADORIA DE 
SUPRIMENTOS -

COSUP

COORDENADORIA 
ADMINISTRATIVA -

COADM

Célula de Execução de 
Compras de Recursos 
Biomédicos - CEBIO

Célula de Gestão de 
Logística de Recursos 
Biomédicos - CELOB

COORDENADORIA DE 
POLÍTICAS DE 
ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA - COPAF

Célula de Assistência 
Farmacêutica - CEASF



ORGANOGRAMA SEPOS ORGANOGRAMA SEPOS 



COMPETÊNCIAS COPAF

Articular, planejar e coordenar a formulação da Política
acordo com a legislação vigente e os princípios e as

Apoiar a implementação e avaliação da política de assistência

Planejar, analisar e propor a Relação Estadual de Medicamentos
Medicamentos (Rename), em conformidade com o perfil
Estado;

Estruturar, articular e fomentar o Comitê Estadual de Farmácia

Participar da elaboração das Linhas de Cuidado, dos
instrumentos pertinentes, em parceria com os demais atores

Estabelecer diretrizes, normas e procedimentos para boas
farmacoterapêutico;

COMPETÊNCIAS COPAF

Política Estadual de Assistência Farmacêutica (PEAF), de
diretrizes do SUS;

assistência farmacêutica no âmbito das Regiões de Saúde.

Medicamentos (Resme), com base na Relação Nacional de
perfil epidemiológico e as necessidades específicas do

Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica;

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e outros
atores envolvidos.

boas práticas de prescrição, dispensação e seguimento



COMPETÊNCIAS COPAF

Estabelecer as normas e procedimentos para gestão das
resultados;

Estabelecer diretrizes, normas e procedimentos para
(CEIMED) e avaliar seus resultados;

Propor e fomentar o desenvolvimento de pesquisas
farmacoeconomia em parceria com instituições de ensino

Promover o aprendizado organizacional das equipes de

Realizar a gestão dos processos e a análise de desempenho
organizacionais e às melhores práticas de gestão.

Desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe
Executiva a que está vinculada.

COMPETÊNCIAS COPAF

das farmácias clínicas nos serviços de saúde e avaliar seus

para o Centro Estadual de Informação de Medicamentos

e ações de farmacoepidemiologia, farmacovigilância
ensino e pesquisa,públicas e privadas;

de trabalho de sua área de competência;

desempenho dos resultados da área, alinhados aos objetivos

lhe forem determinadas ou delegadas pela Secretária



COMPETÊNCIAS CEASF/COPAF
Subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e metas
Orientar e apoiar a implantação do serviço de farmácias
Subsidiar e orientar as boas práticas de prescrição,
Elaborar notas técnicas e resoluções necessárias
de Assistência Farmacêutica;
Realizar análise técnica dos processos de medicamentos
vigentes;
Coordenar o Centro Estadual de Informação de Medicamentos
Formular diretrizes para o uso racional de medicamentos
Propor estratégias de ações em farmacovigilância,
parceria com a Vigilância em Saúde e Economia
Promover o aprendizado organizacional das equipes
Realizar a gestão dos processos e a análise de desempenho
resultados da área, alinhados aos objetivos organizacionais
e às melhores práticas de gestão.
Desempenhar outras atividades correlatas ou que
determinadas ou delegadas pela Coordenadoria

COMPETÊNCIAS CEASF/COPAF
metas no âmbito da assistência farmacêutica;

farmácias clínicas nas unidades de saúde;
prescrição, dispensação e seguimento farmacoterapêutico

necessárias ao cumprimento das Políticas Nacional e Estadual

medicamentos judicializados com políticas públicas

Medicamentos (CEIMED);
medicamentos;

farmacovigilância, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia em
da Saúde.

equipes de trabalho de sua área de competência;
desempenho dos

organizacionais

que lhe forem
a que está vinculada.



COMPETÊNCIAS CEBIO/COSUP

CÉLULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS DE RECURSOS BIOMÉDICOS  

Executar processo de compra de recursos biomédicos,
integridade, ética e eficiência;
Analisar mercado e tendências em relação às compras de
concordância com as normas legais e os princípios de integridade
Realizar análise técnica e equivalência de preço subsidiando
consonância com a instrução normativa vigente e troca de
Executar aquisições diretas a partir da autorização formal
Monitorar repasses ministeriais, tesouro do estado e municipais
Realizar os pedidos de aquisição de compras dos itens com
Promover o aprendizado organizacional das equipes de trabalho
Realizar a gestão dos processos e a análise de desempenho
organizacionais e às melhores práticas de gestão;
Desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem

delegadas pela gestão superior.

COMPETÊNCIAS CEBIO/COSUP

CÉLULA DE EXECUÇÃO DE COMPRAS DE RECURSOS BIOMÉDICOS  

visando garantir compras públicas com sustentabilidade,

de recursos biomédicos de forma a qualificar o processo em
integridade;

subsidiando os processos de realinhamento de preço, em
de marca;

da alta gestão;
municipais;

com a logística centralizada;
trabalho de sua área de competência;

desempenho dos resultados da área, alinhados aos objetivos

forem determinadas ou



COMPETÊNCIAS CELOB/COADM
CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA  DE RECURSOS BIOMÉDICOS  

Gerir a cadeia logística do nível central, nas etapas de programação, recebimento, armazenamento e distribuição 
de insumos de recursos biomédicos; 
Gerir o estoque de recursos biomédicos, garantindo acondicionamento adequado, bem como gerenciar a logística 
reversa dos itens de responsabilidade deste setor; 
Gerir a dispensação de recursos biomédicos oriundos dos processos judiciais, das categorias elencadas; 
Prestar contas aos órgãos de controle e alta gestão acerca das etapas de programação, recebimento, 
armazenamento e distribuição de insumos de recursos biomédicos; 
Prestar apoio técnico aos estabelecimentos de saúde do estado seja do Sistema Único de Saúde ou das demais 
redes assistenciais, no que se refere à distribuição e dispensação de medicamentos e correlatos; 
Prestar apoio técnico à alta gestão e demais áreas, pertinente as etapas de programação, recebimento, 
armazenamento e distribuição de insumos de recursos biomédicos; 
Promover o aprendizado organizacional das equipes de trabalho de sua área de competência; 
Realizar a gestão dos processos e a análise de desempenho dos resultados da área, 
alinhados aos objetivos organizacionais e as melhores práticas de gestão;
Desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem determinadas 
ou delegadas pela Gestão Superior 

COMPETÊNCIAS CELOB/COADM
CÉLULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA  DE RECURSOS BIOMÉDICOS  

Gerir a cadeia logística do nível central, nas etapas de programação, recebimento, armazenamento e distribuição 

Gerir o estoque de recursos biomédicos, garantindo acondicionamento adequado, bem como gerenciar a logística 

Gerir a dispensação de recursos biomédicos oriundos dos processos judiciais, das categorias elencadas; 
Prestar contas aos órgãos de controle e alta gestão acerca das etapas de programação, recebimento, 
armazenamento e distribuição de insumos de recursos biomédicos; 
Prestar apoio técnico aos estabelecimentos de saúde do estado seja do Sistema Único de Saúde ou das demais 
redes assistenciais, no que se refere à distribuição e dispensação de medicamentos e correlatos; 
Prestar apoio técnico à alta gestão e demais áreas, pertinente as etapas de programação, recebimento, 
armazenamento e distribuição de insumos de recursos biomédicos; 
Promover o aprendizado organizacional das equipes de trabalho de sua área de competência; 
Realizar a gestão dos processos e a análise de desempenho dos resultados da área, 
alinhados aos objetivos organizacionais e as melhores práticas de gestão;
Desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem determinadas 



COPAF – PRODUTOS

Elaboração e Atualização da Relação 
Estadual de Medicamentos (RESME)

OBJETIVO: Selecionar os medicamentos 
pertencentes a RESME,  baseados em 
critérios que possibilitem à população o 
acesso a medicamentos mais seguros, 
eficazes e custo-efetivos, para 
atendimento aos principais problemas de 
saúde, contribuindo para a racionalidade 
da prescrição e do uso dos 
medicamentos, com o foco na 
integralidade e na resolutividade das 
ações de saúde.

PRODUTOS



COPAF – PRODUTOS

Guia Estrutura e Organização da 
Assistência Farmacêutica no Ceará

OBJETIVO: Facilitar o acesso à 
informação, contribuindo para a melhor 
compreensão da organização da 
Assistência Farmacêutica no Brasil e 
no Estado do Ceará.

PRODUTOS

informação, contribuindo para a melhor 



COPAF – PRODUTOS
Elaboração de Guias, Manuais, Pareceres Técnico

Cartilhas, Vídeos e outros documentos

OBJETIVO: Elaborar documentos relacionados à Assistência Farmacêutica, que sirvam 
de apoio para a tomada de decisão em saúde.

PRODUTOS
Elaboração de Guias, Manuais, Pareceres Técnico-científicos, Notas Técnicas, 

Cartilhas, Vídeos e outros documentos

Elaborar documentos relacionados à Assistência Farmacêutica, que sirvam 
de apoio para a tomada de decisão em saúde.



COPAF – PRODUTOS
Portaria que institui as Diretrizes da Farmácia Clínica nos Serviços de Saúde

OBJETIVO: Regulamentar as atribuições clínicas do farmacêutico nos serviços 
da Rede SESA.

PRODUTOS
Portaria que institui as Diretrizes da Farmácia Clínica nos Serviços de Saúde

OBJETIVO: Regulamentar as atribuições clínicas do farmacêutico nos serviços 



COPAF – PRODUTOS
AF na Atenção Básica - Indicadores Programação Pactuada Integrada AF na Atenção Básica - Indicadores Programação Pactuada Integrada 

Remodelagem do termo de Adesão 
Indicadores IntegraSUS – validação pelo Comitê Executivo

PRODUTOS
Indicadores Programação Pactuada Integrada – PPIIndicadores Programação Pactuada Integrada – PPI

validação pelo Comitê Executivo



COPAF – PRODUTOS
Programa Estadual de Fitoterapia na Atenção Primária e Implantação de Arranjos 

Produtivos Locais (APL) nos municípios cearenses  

OBJETIVO: Apoiar a estruturação e implementação dos Arranjos Produtivos Locais (APL) de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito das Farmácias Vivas e SUS.

Reestuturação do Núcleo de Apoio inicial à saúde (NAIS)

OBJETIVO DO PROCESSO: Normatizar o fluxo de demandas de informação do cidadão para 
acesso à medicamento por meio de processo administrativo, de forma a orientar o trâmite 
processual, estabelecendo o percurso e as etapas operacionais, definindo os papéis, as 
responsabilidades e as informações necessárias para prosseguimento da solicitação

PRODUTOS
Programa Estadual de Fitoterapia na Atenção Primária e Implantação de Arranjos 

Produtivos Locais (APL) nos municípios cearenses  

estruturação e implementação dos Arranjos Produtivos Locais (APL) de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito das Farmácias Vivas e SUS.

Reestuturação do Núcleo de Apoio inicial à saúde (NAIS)

Normatizar o fluxo de demandas de informação do cidadão para 
acesso à medicamento por meio de processo administrativo, de forma a orientar o trâmite 
processual, estabelecendo o percurso e as etapas operacionais, definindo os papéis, as 
responsabilidades e as informações necessárias para prosseguimento da solicitação




